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1 Introdução
1.1 História da Avicultura no Brasil
O primeiro contato do Brasil com as aves foi registrado em 1500 com a carta de
Pero Vaz de Caminha, na qual o escrivão apontou que os nativos tiveram receio
das galinhas. Com isso, outra frota de 1502 (comandada por Gonçalo Coelho)
novamente trouxe as matrizes da ave para o continente.
Inicialmente, a atividade da avicultura se desenvolveu no litoral e de modo
artesanal, devido à ausência dessa carne no Brasil e as aves ainda eram mestiças,
graças a um longo processo de cruzamento das gerações. Com o passar dos
anos e com o crescimento econômico das cidades interioranas brasileiras,
através do ciclo do ouro, a avicultura se expandiu para Minas Gerais,
transformando a região mineira, no final do século XIX, na maior produtora de
aves do país.
Contudo, os aviários criados pelos produtores de raça pura, denominados bassecour, juntamente com os estudos conduzidos no Rio de Janeiro em 1895,
impulsionaram a avicultura nacional, através da seleção das raças puras que
seriam importadas para o Brasil, proporcionando aos criadores brasileiros
maiores interesses econômicos.
Além disso, na Leste Basse-Cour concluiu-se a aclimatação, na época da melhor
galinha do mundo, por ser boa para corte e ótima poedeira, cuja raça é
Orpington, importada da Inglaterra. Outra raça estudada nesse aviário foi a
Plymouth Rock que atualmente configura a carijó.

Com o grande crescimento da população brasileira em 1920, a demanda
por carne de frango cresceu, porém a ave levava cerca de seis meses para
atingir o peso correto. Dessa forma foi criada em São Paulo, para
profissionalizar ainda mais a atividade, a Sociedade Brasileira de Avicultura
que tinha como finalidade melhorar a relação entre os amadores e os
criadores de aves, aperfeiçoar as raças e desenvolver a avicultura no país.
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Contudo, os consumidores ficavam receosos de comprar o frango abatido
devido o medo da “peste”, além disso o costume era comprar a ave viva tornando
a empresa de avicultura, se fosse somente voltada para o corte, um fracasso. O
engenheiro agrônomo Felipe Siqueira trouxe um sistema dos Estados Unidos que
implementou o uso de baterias na geração de pintos, dessa forma a falta de sol e
exercícios, além da correção alimentar com vitaminas adicionadas à ração,
possibilitou um melhor desenvolvimento dos frangos.
Em 1930, para sair da dependência do ciclo do café, a economia brasileira se
expandiu e um dos setores em crescimento foi o setor avícola. Além da criação
da Cooperativa Avícola de São Paulo, ocorreu a reeducação dos consumidores
para adquirirem os ovos gerados em granjas e aumentar o consumo de frangos
de corte. Outro aspecto que mudou foi a ideologia de que o consumo não
deveria se restringir somente a ave caipira.
Curiosidade: Com a expansão da economia muitos imigrantes vieram para o
Brasil, auxiliando no desenvolvimento do agronegócio. Uma boa contribuição
para a avicultura foi feita pelos japoneses que enviaram matrizes do Japão no ano
de 1937 e foram estudadas pela Cooperativa Central Agrícola Sul-Brasil até 1963.
Além de auxiliarem no melhoramento genético, essas importações mostraram
que os imigrantes vieram para auxiliar no desenvolvimento dessa atividade
econômica.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o comércio interno da avicultura brasileira
aumentou graças aos incentivos governamentais que já via esse mercado como
fonte de riqueza, dessa forma criou-se uma estação de avicultura na Escola
Nacional de Agronomia no RJ. Outro aspecto que influenciou o setor Avícola foi a
organização da Cooperativa Nacional de Avicultura, com o intuito de instalar
cooperativas pelo território brasileiro todo. Além disso, Getúlio Vargas instituiu a
regulamentação da Inspeção Sanitária, Classificação, Conservação e Embalagens
de ovos destinados à exportação, logo Getúlio garantiu ao comércio exterior
melhor qualidade do produto brasileiro.
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Após a Segunda Grande Guerra, o Brasil sofreu uma crise cambial, diminuindo
suas exportações, porém, nos anos de 1950 e 1960, a criação e abate de frangos
cresceu ainda mais devido às novas técnicas de produção. A preocupação
alimentar e sanidade avícola também se ampliaram. Com isso, os holofotes da
avicultura se voltaram para a genética, assim linhagens importadas dos Estados
Unidos, auxiliaram ainda mais no desenvolvimento

do setor.
Apenas em meados de 1950, os consumidores aceitaram o frango de
“corte”, porém a produção era escassa e os matadouros precários para
atender toda a população. Dessa forma, a Comissão Nacional de Avicultura
juntamente com o Projeto ETA-42, trabalharam para melhorar todo o
cenário e assim a industrialização e consumo foram se desenvolvendo
consideravelmente.
Outro fator impactante para a história da avicultura foi o estudo de genética
realizado em 1961 pelo Estados Unidos e implementados no Brasil, através
do intercâmbio de pesquisadores, dessa forma o frango atingia o peso ideal
em menor tempo e a geração de ovos acelerou significativamente.
Contudo, o setor avícola cresceu muito, porém esbarrava no preço do quilo
do boi perdendo espaço de mercado, além da preferência do consumidor
pela carne bovina. Desse modo o governo implementou o decreto n°
55.981, de 22/04/65 que instituiu a importação de ovos e aves para
produção no Brasil, logo as matrizes passaram a ser produzidos
internamente surgindo granjas matrizes nacionais, assim o preço da carne
de frango diminuiu.
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1.2 Maiores Países Produtores
Os maiores produtores de aves do mundo na liderança dos Estados Unidos,
China, Brasil e União Europeia. Os Estados Unidos lideram a produção mundial
de carne de frango (20 milhões de toneladas), o maior resultado para 2020 é da
China. Espera-se uma produção de 2,0 milhões de toneladas a produção de
frango diante a 2019 e alcançar 15,80 milhões de toneladas. E entre os maiores
produtores mundiais, o Brasil deve continuar em terceiro da lista, logo em
seguida dos Estados Unidos e China, mas atingindo patamares altos de
produção (13,97 milhões de toneladas em 2020).
Em suas primeiras avaliações do corrente exercício para 2021, o Departamento
de Agricultura dos EUA (USDA) sugere que o volume de carne de frango
proveniente dos cinco maiores produtores mundiais – pela ordem, EUA, China,
Brasil, União Europeia e México – deve aumentar apenas 0,98%, passando de
64,644 milhões de toneladas (resultado preliminar de 2020) para 65,280 milhões
de toneladas. Mesmo assim o grupo aumenta sua participação na produção
mundial, respondendo por quase dois terços do volume total previsto.
Quem mais limita a expansão do grupo é a União Europeia, única integrante com
tendência de redução – e pelo segundo ano consecutivo. Desempenho que,
segundo o USDA, se deve aos surtos de Influenza Aviária registrados em vários
estados-membros, à fraca demanda interna e aos elevados custos de produção.
Na direção oposta – isto é, com maior índice de crescimento – está a China, com
incremento previsto em pouco mais de 2%.De toda forma, é um ritmo de
expansão mais lento que o observado no ano passado (+6,18% em relação a
2019). Porque – diz o USDA – com o aumento da produção e das disponibilidades
internas, os chineses retornam à carne preferida, a suína.
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O índice de aumento de produção previsto para o Brasil não chega a ser muito
diferente do chinês: +1,73%. Com ele o País deve superar pela primeira vez a
marca dos 14 milhões de toneladas, respondendo por quase 14% da produção
mundial, 0,61% a mais que em 2019. Mesmo assim é um índice de expansão
inferior ao da China (+5,71%), EUA (+2,68%) e México (+2,43%), o que significa
ritmo de evolução mais lento que o dos outros três concorrentes (entre os cinco
primeiros, apenas a União Europeia vê recuar sua participação na produção
mundial).
Observe-se que, frente ao aumento (previsto) de 0,98% entre os cinco principais
produtores mundiais, os demais produtores devem registrar incremento anual
superior a 2%. Mas isso apenas os recoloca, com pequeno ganho, na faixa dos 36
milhões de toneladas, alcançada em 2019.
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1.3 Produção Brasileira
Abaixo, listamos características da produção brasileira, como número de
matrizes, toneladas produzidas, entre outros:
55.334.975 matrizes de corte alojadas;
13,845 milhões de toneladas produzidas [3º lugar mundial];
4,53% de aumento na produção nacional [em relação a 2019];
destino da produção: mercado interno 69%, exportação 31%;
4,231 milhões de toneladas exportadas [1º lugar mundial];
0,40% de aumento na exportação [em relação a 2019];
consumo de 45,27 kg de carne per capita.
Além dessas características, também é possível listar a porcentagem de
produção dividida por regiões: Paraná representa 32,59% da produção; Santa
Catarina, 14,5%; Rio Grande do Sul, 12,44%; São Paulo, 11,71%; Minas Gerais,
7,57%; Goiás, 6,92%; Mato Grosso, 3,92%; Mato Grosso do Sul, 3,16%; Bahia,
2,26%; Pará, 1,43% e os outros estados não listados somam 3,51%.
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1.4 Maiores Consumidores
Os maiores consumidores per capita de frango no mundo são Israel, Estados
Unidos e Malásia. Esses países tem como uma das suas principais fontes de
obtenção de proteína a carne aviária, por incontáveis motivos, como o acelerado
crescimento da ave até o momento de abate, o baixo custo de produção e
consequentemente um menor valor do produto final comparado à carne bovina
e a tradições de alguns países com pratos típicos a base de carne de frango.
Situação Internacional:
Os países asiáticos estão galgando posições de destaque no consumo mundial
de carnes de frango. O Vietnã, que na virada do milênio tinha consumo per capita
de 2,1 quilos, tem a expectativa de alcançar 13,7 quilos atualmente. Já o caso
China, que não era considerado um grande mercado consumidor de carne
aviária, hoje ocupa posição de destaque no cenário global de consumo, em
virtude das várias doenças que atingiram o rebanho de porcos chineses,
ocasionando dessa forma uma carência de alimentos, sendo assim obrigados a
consumir carne aviária. Esse crescimento tem projeções futuras de alta,
principalmente pelo reaquecimento das economias em virtude do maior controle
da pandemia do coronavírus.
Os países situados no Oriente Médio, possuem uma alimentação baseada no
consumo de carnes, tendo posição de destaque mundial. Entre eles, Israel é um
dos países que mais compra carne no mundo, e também possui um elevado
investimento em tecnologia e produção de frango, visto que é pioneiro na
produção de carne de laboratório.
Situação Brasileira:
O Brasil ocupa hoje o sétimo lugar no consumo de frango per capita, em média
o brasileiro consome cerca de 43 quilos de frango ao ano. Essa ascensão ocorreu
no início da década de noventa, com um consumo médio de 13,5 quilos para os
atuais 43 quilos, que seguem aumentando ao decorrer dos anos.
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Esse acelerado consumo de frango no Brasil tem inúmeras razões, entre elas
pode-se destacar a criação do Plano Real- que reduziu a exorbitante inflação dos
anos anteriores e possibilitou o maior poder aquisitivo da população- o aumento
do números de criadores da ave, a ascensão da eficiência na produção, com o
implemente de tecnologia, fertilização e o uso de nutrientes apropriados. Além
disso, nos últimos anos o Brasil está passando por um desaceleramento
econômico, com o crescimento da inflação, que tem atingido principalmente os
alimentos, entre eles a carne bovina, que de acordo com os dados do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor, o preço subiu 36,58% . A pesquisa também
relata que o ovo está presente em 96% das casas e a carne de frango, com 94%.
Nesse viés, com a carne bovina alta, a população optou pelo consumo de frango,
visto seu alto valor nutricional e a um preço mais acessível.
Com a atual pandemia do Covid-19, o país teve uma queda no crescimento
econômico, com alta na inflação, ascensão do número de desempregados e
perda do poder de compra. Desse modo, esses entraves impossibilitaram grande
parte das famílias brasileiras a consumirem carne bovina, em decorrência do
aumento desacelerado nos preços. Dessa forma, a população optou pelo maior
consumo de ovos e carne de frango, visto sua qualidade protéica e menor valor
agregado comparado ao boi. Além disso, o Brasil é um dos maiores produtores
mundiais de frangos e ovos, viabilizando assim uma ampla distribuição da carne
em várias regiões a um preço mais acessível.

Agrocare | FEA-RP/USP | Av. Bandeirantes, 3900 - Ribeirão Preto/SP

13
1.5 Sistemas de Produção
Confinamento Intensivo
Atualmente, é o sistema responsável pela maior parte dos ovos disponíveis no
mercado. No confinamento intensivo, as aves ficam dentro de gaiolas localizadas
em um galpão ao longo de toda sua vida produtiva. O engaiolamento permite um
maior controle de doenças, uniformidade de lote, manejo e melhora a qualidade
dos ovos. Além disso, por estarem em gaiolas ocupam um espaço menor,
conseguindo ter uma maior produtividade por m2 que os demais sistemas.
Entretanto, esse sistema está sendo visto de forma negativa pela sociedade e
consumidores. Pelo fato de ficarem presas, muitos olham isso como agressão
física às galinhas e impedimento de viverem como um animal. Portanto, como os
consumidores estão cada vez mais cobrando por melhores condições na criação
dos animais e estão dispostos a pagar até um preço maior por essas condições, a
tendência é que esse sistema deixe de ser usado.

Cage Free
Neste sistema, as aves ficam dentro de um galpão sem acesso ao pasto ou
ambientes abertos, porém não ficam dentro de gaiolas igual no sistema de
confinamento intensivo. O uso deste sistema possui padrões estabelecidos pela
HFCA (Humane Farm Animal Care), a mesma que emite, quando cumprido todos
os requisitos, o Certified Humane, que garante que a produção dos ovos foi feita
atendendo ao bem-estar do animal.
As normas destes sistemas dizem respeito a todas as fases da vida da ave e
tratam de vários aspectos. Sobre o galpão em que ficam, deve ser bem
conservado e que não tenha nada que possa ferir os animais. Também é exigido
que a ventilação, temperatura e concentração de amônia sejam controladas,
fornecer no mínimo 8 horas seguidas de luz e 6h seguidas de escuro, com a luz
artificial sendo desligada gradualmente. Sobre a alimentação, é exigido que seja
feita uma dieta com base na idade, fase de produção e linhagem, não podendo
utilizar ingredientes de origem animal na ração, promotores de crescimento e
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antibióticos apenas para tratamento, sem prevenção. Além disso, há normas
sobre a ocupação e densidade do galpão. São exigidos 1 ninho individual para
cada 5 aves ou 0,8m2 de ninho coletivo para cada 100 aves. Poleiros com 15cm
por ave também são obrigatórios. Para que as aves possam expressar seu
comportamento natural, é exigido uma densidade máxima de 7,1 aves/m2 para
galpões de piso único, 9,1 aves/m2 para galpões de piso ripado e 11,1 aves/m2
para aviários com fileiras verticais.

Sistema Caipira
Neste sistema, todas as exigências do cage free devem ser cumpridas, além
também de haver um espaço para pastagem para as aves e algumas outras
normas exigidas por uma norma técnica da ABNT de 2016. De acordo com a
Norma ABNT, trata-se do sistema de produção de ovos comerciais de galinhas
caipiras com acesso ao pastejo em sistema semiextensivo.
No sistema caipira, a densidades de aves no galpão não pode passar de 7
aves/m2. No espaço de pastagem, a densidade máxima é de 2 aves/m2, devem
ser soltas pela manhã e recolhidas ao final da tarde e, caso o clima permita,
devem ter acesso aos piquetes durante toda a fase de produção.

Sistema Free Range
O sistema Free Range também deve cumprir com todas as normas do Cage free,
além de possuir um campo ao ar livre que possibilite o pastejo de, no mínimo, 6h
diárias sempre que o tempo permitir. O espaço deve conter coberturas, como
arbustos, árvores e estruturas artificiais espalhados para diminuir as reações de
medo das aves a predadores aéreos.
O galpão deve servir como um local de proteção aos maus tempos e de
predadores, com o chão com revestimentos específicos e alimentação, água,
ninho, poleiros e saídas laterais para a área externa disponível. A densidade
máxima é de aproximadamente 5,25 aves/m2 no galpão.
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Sistema Orgânico
O Sistema de produção orgânico é regulado por leis brasileiras do MAPA
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). A principal diferença com a
produção orgânica são a proibição do uso de antibióticos e promotores de
crescimento em qualquer situação e sua alimentação, que permite apenas 20%
de produtos convencionais na formulação da ração, não podendo ser
transgênico e com autorização do órgão certificador para o uso. Para o uso de
demais matérias primas na ração, é necessário estar credenciado em alguma
certificadora como forma de controle.
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1.6 Produção
Genética
A preocupação com a qualidade da ave e sua produção se inicia muito antes do
nascimento do animal. Um dos braços mais fortes e que influenciou muito o
crescimento da avicultura no Brasil e no mundo, em especial do frango, é o
melhoramento genético. A partir dele, é possível cruzar diferentes raças em prol
de atingir uma ave de melhor qualidade, destacando as genéticas fortes de cada
espécie para cada objetivo. Um exemplo disso é para o frango de corte, que, a
partir do melhoramento genético, foi possível produzir um frango maior, em
menos tempo e com menos alimento, diminuindo o custo de produção e
aumentando a produtividade.

Cadeia Produtiva
Assim como a criação e produção de vários outros tipos de animais, a avicultura
contém diferentes tipos e sistemas de produção que variam de acordo com os
objetivos da produção, empresa e/ou agricultor e criam uma cadeia produtiva. De
antemão, já vale ressaltar que a avicultura, para a maioria das aves, possuem dois
produtos finais: o ovo e a carne. Elas possuem processos de produção diferentes,
porém suas cadeias se cruzam ao longo da trajetória. As aves destinadas à
produção de ovos recebem o nome de aves poedeiras ou de postura, e as
destinadas à carne, de aves de corte.
Para ambas as finalidades, a cadeia produtiva possui o mesmo início. Começa
com o selecionamento genético de bisavós da ave. A segunda etapa, denominada
avozeiros, são realizadas pela granja e produzem as avós a partir dos ovos da
linhagem das bisavós. Estas são cruzadas com a finalidade de gerar as aves
matrizes. As matrizes são levadas aos matrizeiros, na qual são cruzadas a fim de
gerar os ovos que serão levados aos incubatórios. Os ovos dos incubatórios
serão os responsáveis por gerar as aves que se tornarão poedeiras ou de corte.
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Nesta etapa, a cadeia se diferencia para a produção de ovos e de carne. Os
pintinhos que tem como finalidade o mercado de carne, são levados ao aviário
com 3 dias de vida, onde passam por processo de engorda e são abatidos com
38 a 45 dias após sua chegada. Estes animais podem ter sua carne
comercializada como cortes (coxa, peito, asa, etc.) ou como aves inteiras.
As aves poedeiras, destinadas à produção de ovos, possuem um processo de
produção maior e mais demorado. A criação destas aves passa por 4 etapas: Cria
ou Inicial, Recria, Produção e Descarte. A primeira etapa, de cria ou inicial, é a
mais sensível de todas e que deve se ter o maior cuidado sobre o ambiente e
saúde do animal, compreendendo as 6 semanas iniciais de vida. A segunda, de 7
a 17 semanas de idade, se trata da recria, que é a preparação da ave para iniciar
a produção, se atentando a manter um peso uniforme entre elas para a melhor
distribuição de alimento. A terceira e principal fase é a da produção, na qual a ave
irá produzir os ovos que serão comercializados. Esta é a fase mais longa de todo
o processo, começando na 17º semana de idade, atingindo o seu ápice de
produção entre a 28º e 30º semana e, a partir daí, sua produção começa a cair
até cerca de sua 70º semana, na qual, normalmente, não é mais produtiva e
então é levada para a quarta e última etapa, o descarte. Nesta fase as aves são
levadas aos frigoríficos, abatidas e comercializadas como aves inteiras.
Os resíduos produzidos em toda a cadeia, sejam de aves de corte ou poedeiras,
podem ser aproveitados, desenvolvendo novos produtos, como adubo, óleo
animal, farinha, entre outros.
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1.7 Raças de Aves Produzidas: Comparações
Atualmente são classificadas 280 variedades de raças na avicultura (incluindo
galinhas, perus, gansos, patos e marrecos). Essas variedades são divididas em 15
classes de acordo com sua origem geográfica. As quatro classes de maior
importância econômica são:
· Americana: de origem norte-americana, apresentam como características
principais: pele amarela, brincos vermelhos, ovos vermelhos, tamanho médio e
pernas sem penas. As principais raças dessa classe são: New Hampshire, Rhode
Island Red, Plymouth Rock e Wyandotte. (Fotos das raças respectivamente)
· Mediterrâneas: originária dos países mediterrâneos, suas principais
características são: pele amarela, brincos de cor branca, ovos brancos, tamanho
pequeno e pernas sem penas. As principais raças são: Leghorn, Ancona, Minorca
e Andaluza azul.
· Inglesas: originárias da Inglaterra, apresentam certas características no geral,
salvo algumas exceções. Essas características são: pele branca, brincos
vermelhos, ovos vermelhos, tamanho médio ou grande e com pernas
desprovidas de plumas. As principais raças são: Cornish, Orpington, Australorp,
Sussex, Dorking e Redcap.
· Asiáticas: de origem asiática, suas principais características são: pele amarela
(exceção da Langshan), brincos vermelhos, tamanho grande e pernas cobertas
por penas. As principais raças são: Brahma, Cochin e Langshan.
Essas raças apresentadas são as principais raças puras utilizadas
comercialmente para produção de ovo e de carne a partir de cruzamentos
dessas buscando melhores e específicas características para a produção. No
Brasil, as principais raças puras utilizadas são Plymouth Rock Branca, New
Hampshirem, Cornish Branca e Sussex. A Plumouth Rock Branca é utilizada como
material básico para os cruzamentos devido a suas penas brancas, mais
desejáveis que as coloridas.
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A New Hampshire já foi muito utilizada antigamente para a criação de carne de
corte e cruzamentos para criação de frangos para corte, porém hoje em dia é
pouco comercializada com esse fim, é mais utilizada para a criação de híbridos de
corte, especialmente pela habilidade de produção de ovos em grande quantidade
que eclodem bem.
A raça Cornish Branca é preferida para a criação de carne devido ao seu peito
musculoso. Porém, seus ovos são pequenos, produzidos em pouca quantidade e
apresentam eclodibilidade pobre. Por isso ela é utilizada na produção a partir de
cruzamentos com outras raças como a própria New Hampshire, a Plymouth Rock
e outras raças híbridas, para produzirem animais musculosos que com uma
maior capacidade de eclodibilidade e de produção de ovo.
A Sussex é uma boa produtora de carne utilizada para cortes de diversas
variedades.
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1.8 Fatores que Auxiliam a Produção
Uma vez que a avicultura é uma atividade de alto giro de investimento, devido ao
seu rápido ciclo, cada etapa se torna extremamente importante para a
otimização da produção. Portanto, é essencial prestar atenção aos fatores que
auxiliam essa produção, para que a produtividade seja elevada.
Para frangos de corte, é muito importante que a temperatura do galpão esteja
ideal para cada fase de desenvolvimento do frango, por exemplo, logo antes do
corte a ave já com um maior peso tende a ter sua faixa ótima de temperatura
mais baixa. Logo, antes do corte o galpão deve se manter fresco com a ajuda de
ventiladores, água fresca, que mantenham a temperatura em aproximadamente
24 graus. Já com os pintinhos, o ambiente ideal é diferente necessitando de
aquecedores para atingir temperaturas entre 30 e 32 graus célsius, e cuidar
também da umidade e oxigenação.
É necessário também muito cuidado no carregamento do lote, que deve ser feita
com a apanha pelo dorso, pernas ou pescoço. O transporte deve ser feito
preferencialmente em horas mais frescas do dia, além disso deve ocorrer
restrição alimentar 8 horas antes do carregamento e restrição hídrica a partir do
momento de apanha. A finalidade seria diminuir possíveis perdas por estresse e a
minimização da contaminação em abatedouros.
Para auxiliar a produção de aves, muitas tecnologias como o melhoramento
genético têm sido utilizadas, possibilitando desde uma maior rapidez para o
ganho de peso corporal até uma maior resistência à doenças e infecções. A
alimentação e a nutrição também são importantes fatores que podem auxiliar
para uma melhor produção, se bem feitas podem adiantar a fase de abatimento
do animal.
Com as galinhas poedeiras, também são diversos os fatores que auxiliam a
produção dos ovos. Assim como os frangos de corte, elas devem possuir uma
nutrição ajustada para cada fase de produção uma vez que a determinados
nutrientes melhoram a qualidade da casca do ovo.
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A temperatura também é essencial e impacta diretamente no consumo de
alimento pela galinha, que em altas temperaturas acaba por se alimentar menos
e prejudicar seu bem estar. Devem ter acesso a água fresca, e um cuidado com a
iluminação que deve ocorrer com a ajuda de iluminação artificial para atingir
entre 14 e 15 horas de luz por dia.
Com isso, atendendo a essas necessidades e utilizando de tecnologias e
suplementação a produção na avicultura pode ser otimizada. Haverá a
diminuição de perdas, menores contaminações, e diminuição das doenças entre
as aves.
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2 Desafios e entraves
2.1 Fatores que interferem no preço
Os fatores que interferem nos preços das produções avícolas, principalmente,
são as oscilações nos preços de alimentos para as aves, como grãos e cereais.
Como um exemplo, a soja e o milho compõe cerca de 70% da alimentação das
aves, de forma que a alteração em seus preços afetam diretamente o custo da
produção de aves.

2.2 Entraves e ameaças à produção
A avicultura brasileira possui diversos empecilhos e desafios, que dificultam o
avanço e a expansão desse ramo, entre eles pode-se mencionar as causas
ambientais geradas por alguns setores de produção, o status sanitário
relacionado à possíveis doenças que atingem as aves, o clima que em certas
regiões nacionais desfavorece a produção e assim prejudica a maximização dos
lucros, a maior exigência do mercado consumidor e o alto investimento inicial
para que a granja possa iniciar as suas atividades.
A instalação industrial como um todo gera em determinado impacto ambiental,
principalmente no espaço físico em que ela se localiza, uma vez que é necessário
a utilização de áreas antes preservadas ou destinadas para outros fins para a
construção de granjas, armazéns e outras construções necessárias para a
manutenção da fazenda. Nesse viés, é extremamente relevante que o gestor
tenha ciência da responsabilidade que a propriedade tem quanto à preservação
do ambiente. Nesse viés, um dos entraves que a avicultura se depara durante o
processo produtivo é o do descarte ou utilização das excretas das aves e das
carcaças de animais que morreram.

Agrocare | FEA-RP/USP | Av. Bandeirantes, 3900 - Ribeirão Preto/SP

23
Dessa maneira, essa matéria orgânica se não for bem utilizada ou descartada
pode degradar o solo e a água , pois as aves produzem bastante resíduos,
muitas vezes tóxicos para esses fatores ambientais. A estrutura de produção
deve apresentar um planejamento para a drenagem correta desses resíduos,
como por meio de composteiras, que futuramente podem servir de adubo para
outros meios de cultura ou como biomassa na geração de energia. Dessa
maneira, esse pode ser o futuro mais sustentável para as granjas e também
podem representar uma nova forma de economia.
As diversas doenças que atingem o rebanho avícola nacional, como a Doença de
Newcastle, a Salmonelose, a Laringotraqueíte infecciosa e a Coriza infecciosa, são
enfermidades que prejudicam e até podem ameaçar todo o rebanho de aves,
umas vez que elas têm fácil proliferação e inviabilizam a venda das carnes e ovos
contaminados. Desse modo, esse é um grande empecilho para a expansão do
mercado e da produção da avicultura.
Outro entrave que prejudica a produção de ovos e de carnes de aves são as altas
temperaturas que predominam sobre uma considerável parte do território
brasileiro. As aves são bastante sensíveis às variações climáticas, o que pode levar
elas ao estresse ambiental. Nesse sentido, a variação abrupta de temperatura
pode afetar a qualidade dos ovos, das carnes e até da saúde da ave, que em
casos mais extremos leva o animal à morte. Uma das soluções é o investimento
em infraestrutura, como paredes e assoalhos térmicos e equipamentos de
refrigeração e controle ambiental, como exaustores e ventiladores. A implantação
desses equipamentos garante uma climatização favorável ao animal, com
temperatura, umidade e sonoridade reguladas a cada espécie de ave,
assegurando dessa forma o conforto animal. Assim, as aves deixam de ser
expostas aos fatores estressantes e passam a produzir mais e com uma
qualidade superior.
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O mercado consumidor de frangos e ovos tem afetado ao longo das últimas
décadas a dinâmica das fazendas de avicultura, uma vez que, as demandas da
população tem mudado cada vez mais, os consumidores tem se demonstrado
mais rigorosos e exigentes acerca da origem dos alimentos, de como os animais
são tratados e vários outros pontos ligados a sustentabilidade também. Dessa
maneira, vários empecilhos que não haviam a décadas atrás começaram a surgir,
como a ética animal, a responsabilidade sustentável e ainda a necessidade de
criar novos setores para novos grupos de consumidores, que possuem seus
mercados nichados.
Durante a atual pandemia do novo coronavírus, o consumo de ovos e carne de
frango tem aumentado exponencialmente, em detrimento do elevado valor da
carne bovina e produtos similares. Com essa crescente demanda, novos
produtores entram no mercado avícola, entretanto, o custo inicial para se montar
uma granja é elevado. Nesse sentido, há uma grande burocracia para iniciar uma
granja com todos os certificados sanitários e legais necessários, além disso o
preço dos equipamentos para a manutenção da granja são de elevado valor
agregado, e muitos deles são importados, sofrendo desse modo com a variação
do dólar. Assim, é necessário uma boa reserva de capital disponível para que se
possa iniciar uma granja ou um empréstimo que seja condizente com os futuros
rendimentos da fazenda.
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2.3 Relação com o Governo
O Brasil sempre foi um grande exportador de carnes, sendo o maior exportador
de carne de frango desde antes de 2009. Por isso, no geral, o governo brasileiro
sempre foi um incentivador e mediador em relações econômicas com outros
países da produção de carne. Um exemplo de que essa importante parte do
agronegócio, a avicultura, vem sendo incentivada a anos pelo governo brasileiro
foi o investimento de US$1,32 Bi (R$3 Bi na época) feito em 2009 para a
retomada desse setor após a crise econômica de 2008.
Há vários outros exemplos de ações do governo brasileiro que beneficiaram e
incentivaram a exportação da carne da avicultura: em 2015 a Malásia abriu o seu
mercado para a entrada de mais carne de frango brasileira, representando uma
receita bilionária, graças a ações diplomáticas do governo brasileiro em março de
2014; em 2019 o governo brasileiro fez uma visita aos países árabes para
conversar sobre a exportação do frango halal, um tipo de frango com medidas
sanitárias específicas exigidas pelos árabes, e, já em 2021, as expectativas das
exportações de frangos halal já representavam 40% de toda a exportação
brasileira de carne de frango.
Porém, essa relação dos exportadores com o governo nem sempre foi boa.
Como exemplo a ser citado temos o “caso Rússia” em 2011, no qual o governo
brasileiro foi criticado pela falta de “pulso firme” nas negociações com a Rússia
após a mesma decretar um embargo a 85 frigoríficos brasileiros sob alegações de
descumprimento de exigências sanitárias. Nesse caso, não somente o setor de
avicultura foi prejudicado, mas também os setores de bovinocultura e de
suinocultura, sendo o último o que foi mais afetado pelas negociações confusas
na época.
Um exemplo mais recente que pode ser analisado é a crise de frete no Brasil. A
indústria de carnes do Brasil pediu para que o governo brasileiro resolva a falta
de navios e de contêineres que está afetando o escoamento das produções
brasileiras para o exterior. Dependendo do desfecho desse pedido, haverá uma
demonstração de união ou de descasamento entre os produtores de carne e o
governo brasileiro atual.
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3 Sustentabilidade
3.1 Selos e Certificações
As certificações são determinadas através da espécie e tipo de ave criada, no
caso brasileiro são os frangos caipiras, frangos livre de antibióticos e frangos
orgânicos, além disso as certificações garantem a qualidade e segurança dos
produtos.
Para o frango caipira e o frango livre de antibióticos, o selo que se pode optar é o
Selo de Empresa Associada a AVAL sendo filiado a AVAL e vistoriado anualmente,
pautado na Norma ABNT NBR 16389:2015. Além disso, outro meio de obter esse
selo é por Certificadora de 3ª parte, dessa forma se ganha o direito de usar o selo
AVAL, pois será auditado pela mesma Norma ABNT. Já o frango orgânico precisa
ser certificado por uma Certificadora Orgânica.
Para os Ovos, basicamente segue-se as normas para os frangos de suas
determinadas categorias. O ovo caipira, além de ser obrigado o selo e filiado
AVAL, necessita seguir a Norma ABNT NBR 16437:2016.
· NORMA ABNT NBR 16389:2015 – essa norma determina os requisitos para a
produção primária da ave caipira oriunda do sistema semiextensivo. O frango
caipira, destinado ao corte, deve possuir idade mínima de 70 dias e máxima de
120 dias.
· NORMA ABNT NBR 16437:2016 – essa norma especifica e classifica os ovos
provenientes de galinhas caipiras.
Outras certificações e selos no cenário avícola industrial:
· SELO DE BEM-ESTAR ANIMAL - se faz presente na preocupação do consumidor
e dos produtores. O principal foco desse selo é assegurar a criação saudável dos
animais, livres de maus-tratos físicos, psicológicos ou incômodo ambiental.
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· ALO-FREE – frangos, através dessa norma, são criados sem o uso de
hormônios ou antibióticos.
· NORMA GLOBAL.A.P. – representa a preocupação e respeito da produção
alimentar ao meio ambiente, segurança animal e dos funcionários, além de
representar uma redução dos produtos químicos.
· SISTEMA APPCC – sistema que garante a produção de alimentos seguros
para a saúde dos consumidores, avaliando e controlando os perigos de
contaminação.
· NORMA BRC – determina os requisitos para a produção de alimentos,
além de exigir das empresas alimentícias um detalhamento específico dos
padrões de fabricação.
· GESTÃO DO ALIMENTO SEGURO – O programa possui o foco de
desenvolver um sistema de gestão de qualidade, boas práticas agrícolas, e
práticas de fabricação eficientes.
· GMP + - certificado aos fabricantes que exportam para a Europa. As
exportações se baseiam em ingredientes, matéria prima e ração.
· SELO ORGÂNICO – os frangos recebem insumos orgânicos e abrangem
sistemas ecológicos, biodinâmicos, naturais, regenerativos e agroecológicos
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3.2 Impactos Ambientais
Tanto para os consumidores de carne de frango quanto de ovos, a
sustentabilidade é cada vez mais um fator decisivo para o consumo do alimento.
Entretanto, a avicultura pode causar alguns impactos ambientais que serão
mencionados a seguir.
O primeiro impacto causado é na água, recurso essencial para a criação de aves
tanto para consumo destas quanto para limpeza de galpões. Se feito de maneira
ineficiente, por exemplo, uma ração com sais em excesso pode aumentar o
consumo de água pelas aves, causando maior impacto. Há também a poluição da
água pelos resíduos dos animais que contém nitrogênio e fósforo em sua
composição, que causam a eutrofização, ou seja, presença excessiva de algas que
levam a redução do oxigênio na água.
O solo também é impactado, principalmente pelo excesso de fertilizantes que,
através da demasia de minerais, leva a alteração da microbiota e diminuição da
produtividade do solo. O uso de resíduos como fertilizantes deve ser feito de
maneira correta e controlada para evitar tais impactos, devendo ser feita de
forma incorporada ao solo e não somente superficial.
O ar, por sua vez, é impactado pelas emissões de gases efeito estufa, da amônia
e até mesmo da poeira. A última, pode atuar como distribuidora de odores e
levar consigo partículas de urina, bactéria e fezes da avicultura.
Existem ainda demais impactos para os habitantes do entorno da produção,
como a grande população de moscas, uma maior exploração de recursos
naturais elevando os preços destes na região, alteração da biodiversidade, entre
outros.
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3.3 Produção Sustentável
A sustentabilidade, que consiste em utilizar os recursos disponíveis sem
comprometer o futuro, ou seja, gerar o mínimo de impactos e resíduos possíveis,
está se tornando cada vez mais requerida por investidores e consumidores. Ela
funciona como uma via de mão dupla, beneficiando o produtor, através da
otimização de gastos e evitando desperdícios, e a natureza, gerando poucos
impactos e não alterando o funcionamento do ecossistema.
Na avicultura, a produção sustentável se encontra nas pequenas e médias
empresas, com uma quantidade menor de disponibilidades no mercado, seja de
marca ou de cortes, ao comparada com as grandes indústrias. O modelo
produtivo pode variar de acordo com o produto final, carne ou ovos, porém
todos eles são baseados na agroecologia, utilizando do aperfeiçoamento
genético, dieta, saneamento e instalações utilizadas para conseguirem um
equilíbrio entre a produção, o bem estar animal, a conservação dos recursos
naturais e do meio ambiente.
Não diferente das demais ações humanas, a criação e produção da avicultura
também gera impactos ambientais, porém estes podem ser minimizados a
depender do tipo de produção e gestão do criadouro. O primeiro ponto na
sustentabilidade da produção é a escolha da raça da ave, que a depender possui
uma relação entre consumo e produção melhor que outras espécies, utilizando
menos recursos e com uma boa produtividade.
Ao tratar sobre os tipos de produção, ela afetará principalmente o fator “bemestar animal”, que no sistema intensivo são os que menos auxiliam nesse fator,
pois as aves ficam sua vida produtiva inteira presas em gaiolas, não permitindo a
expressão do comportamento animal. O sistema cage free apresenta um avanço
neste aspecto, já que as galinhas ficam soltas nos galpões e há algumas
exigências a respeito do ambiente e tratamento dos animais. Os sistemas caipira,
free range e orgânico são os mais avançados, pois exigem um espaço para
pastagem das galinhas, não ficando presas em galpões por toda sua vida.
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O sistema orgânico é o mais destacado, pois, além de cumprir com as mesmas
condições dos demais, apresenta restrições sobre as rações permitidas para a
alimentação das aves. Entretanto, é o sistema que apresenta menor
produtividade entre todos.
Os impactos causados nos ambientes de produção não dependem do sistema
de produção em si, mas da gestão de recursos e resíduos. As aves possuem uma
alta pegada hídrica, consumindo durante a criação pouca quantidade em alta
frequência, além do uso para limpeza de galpões e equipamentos. Entretanto,
boa parte da água consumida na criação de aves se dá pela água utilizada na
produção dos grãos que servem de alimento para as aves. Portanto, para uma
boa diminuição da pegada hídrica também seria necessário uma alteração na
gestão hídrica da agricultura. O tipo e quantidade de ração está relacionada com
o consumo de água. A depender da proteína, sódio e quantidade de alimento, o
consumo de água por ave pode ser alterado, portanto possuir um controle sobre
estes fatores e escolher a melhor opção de dieta pode diminuir o impacto hídrico
e o consumo de alimento. Outro fator a ser considerado na gestão hídrica para
minimizar impactos é na captação. Deve-se observar a qualidade e quantidade da
água de onde será retirada, a fim de evitar o uso excessivo prejudicando a fonte
hídrica e o ecossistema e a sua qualidade para o consumo das aves.
Como já mencionado, a alimentação interfere diretamente nos impactos
ambientais causados pela avicultura. A utilização de alimentos alternativos à
ração pode ser um meio do produtor reduzir seus impactos ambientais e
diminuir custos, porém muitas vezes os alimentos não fornecem a nutrição
necessária, então alguns optam por adicionarem enzimas exógenas, probióticos,
simbióticos e antibióticos na dieta das aves, a fim que elas possam fazer um
melhor aproveitamento dos nutrientes presentes na alimentação.
O último ponto é o impacto causado pelos resíduos da produção, que podem
ser cascas de ovos, penas, carcaças e fezes. Estes resíduos, sem a destinação
correta, podem causar impactos ambientais, porém eles podem ser utilizados na
produção de outros produtos, como adubo, óleo animal, farinha, entre outros.
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4 Mercado Financeiro no setor
A avicultura brasileira possui uma elevada representatividade no mercado
financeiro, uma vez que ela compõe uma grande parcela do PIB de inúmeros
países, assim como todos os derivados que ela pode ofertar para a economia,
como também a criação de inúmeros postos de trabalho. Dessa maneira, a carne
do frango não está diretamente ligada às bolsas de valor, uma vez que ela não
representa cotas no mercado acionário. Entretanto, ela está intimamente ligada a
uma das commodities que tem uma grande relevância no mercado de ações, que
é o milho. Nesse sentido, as sacas de milho são cotadas com uma certa ligação
com o mercado de aves, assim quando o consumo desses animais ou derivados
sobe, a cotação da saca de milho também sobe.
Outro tópico que representa a visão do mercado financeiro sobre a avicultura é a
contribuição nos créditos bancários. A produção de aves no país tem crescido de
forma exponencial nas últimas décadas, em virtude do elevado consumo de
frangos e ovos tanto no mercado interno quanto para a exportação desses
produtos. Uma das principais visões do mercado financeiro sobre a produção de
aves é a dos empréstimos, pagamentos de juros e financiamentos, além da
influência na bolsa de valores, como forma de avanço desse ramo. A avicultura
nacional destinada ao corte de carnes aviárias demonstrou-se altamente
adaptável às novas formas de organização da cadeia produtiva perante a
evolução dos mercados consumidores e creditícios. Nesse viés, esse ramo do
agronegócio, a avicultura, ganhou força no decorrer das cinco décadas, desde de
1970 a mecanização e priorização dessa cultura auxiliaram para ela se tornar
uma das principais fontes proteicas do Brasil. Com e acentuada sofisticação e
expansão desse ramo, surgiram as cooperativas, que possuem a ideia central de
auxiliar os pequenos produtores, formando associações entre pequeno, grande
produtores e os fornecedores de insumos e matéria-prima, e dessa maneira
expandir ainda mais a avicultura, assim há uma cadeia produtiva interna, que
facilita a comercialização de insumos entre os associados.
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As empresas que trabalham de forma integrada – geralmente unidades de
pequeno porte – contam com uma vantagem econômica de compra por parte
das empresas integradoras, formando uma associação de empresas que se
tornam mais fortes contra os possíveis entraves do mercado nacional e global,
em virtude do maior capital delas, e facilidade de comércio. Trata-se de uma
norma norma vigente da economia, que tem como primazia o envolvimento da
de uma longa cadeia produtiva, desde de os insumos até a produção e venda dos
produtos gerados.
A cadeia produtiva de aves brasileiras para corte é, indubitavelmente, é a cadeia
de produção que detém a maior concentração e ordenação entre todas as
demais cadeias nacionais, possibilitando dessa maneira a elevada influência que
ela possui sobre o mercado mundial. É estipulado que a maioria da produção
nacional destinada à exportação tem uma elevada mecanização e coordenação,
uma vez que essas fazendas produtoras possuem um acentuado investimento
em tecnologia, aumentando assim a eficiência das granjas e a maximização dos
lucros. Nesse sentido, a produção nacional tem uma elevada concentração na
mão de alguns proprietários, assim poucas fazendas tem um elevado poder no
mercado deste ramo. Ademais, destaca-se que existem alguns processos dentro
da cadeia que podem ser melhorados, como a relação entre um produtor e
fornecedor junto aos seus clientes, nesse contexto, eles podem ampliar as
relações comerciais e financeiras, para que assim consigam melhores formas de
negócio para ambos, dependendo do nível de amadurecimento dessa relação.
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Os créditos financeiros para o financiamento da avicultura nacional tomaram
força na última década, uma vez que esse setor vem demonstrando cada vez
mais toda a sua relevância econômica e social para o país. Em 2019, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, atendeu a um pedido de
liberação de linha de crédito para a produção de aves, o banco estatal liberou
uma linha de crédito de cerca de 1,5 bilhão para o capital de giro, com juros
relativamente baixos. Essa medida, tem como viés a fomentação e expansão
desse ramo em diversas regiões do Brasil, como forma de continuar expandindo
o mercado de aves para o mercado interno e também para a continuidade das
exportações de carne de frango.
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4.1 Comparações com a Produção Bovina
Nos últimos 20 anos, o Brasil foi um grande produtor tanto de carne bovina
como de carne de frango. E, apesar de diferentes, a comercialização tanto
mundial como interna desses produtos apresentam uma grande correlação.
O Brasil, historicamente, é um grande produtor de ambas as carnes, de modo
que sempre houve espaço para o crescimento dessas produções tanto pelo
desenvolvimento no setor como pela maior demanda internacional e nacional.
Em relação à carne bovina, o Brasil lidera o ranking de exportação dessa carne,
tendo o segundo maior rebanho do mundo, cerca de 200 milhões de cabeças de
gado, ficando atrás somente da Índia; e ficando em segundo lugar também na
produção equivalente, estando atrás somente dos EUA que, por melhores
tecnologias e técnicas de produção, consegue produzir mais em menor
quantidade de terras. Agora, em relação à produção de carne de frango, o Brasil,
atualmente, se encontra como o terceiro maior produtor, com cerca de 7 bilhões
de cabeças, ficando atrás também dos EUA, e perdendo sua segunda posição
para a China, devido a duas doenças animais distintas que afetaram a produção.
A comercialização de ambas as produções, apesar de parecer ao contrário, são
majoritariamente voltadas para o mercado interno. Cerca de 80% da produção de
carne bovina é absorvida pelo mercado interno, sendo os 20% restantes os
produtos voltados para a exportação. O mesmo cenário acontece com a
produção de carne de frango, a qual é 70% absorvida pelo mercado interno e
30% voltada para a exportação. Algo interessante de apontar é a “pequena”
porcentagem que é exportada (menos de 50%) e ainda assim o Brasil é um
grande exportador de ambas as produções, demonstrando a magnitude de
nossas produções.
Em relação ao destino dessas exportações, novamente ambas as produções
apresentam uma similaridade: ambas são majoritariamente exportadas para a
China. Devido ao seu crescimento econômico e sua grande demanda de
alimentos, a China não só é uma grande produtora, como também uma grande
consumidora de ambas as produções de carne brasileira.
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Em 2019, a carne bovina teve uma receita de exportação de US$7,59 bilhões, dos
quais as exportações para a China representam US$2,67 bilhões, cerca de 35%
de todo o faturamento. Já nas exportações da carne de frango, também em 2019,
o faturamento foi de, mais ou menos, US$6,331 bilhões, sendo US$1,23 bilhões a
fatia de exportações para a China, cerca de 19% de toda a receita.
Em um aspecto mais técnico, a correlação da movimentação do preço dessas
produções é considerável. Um estudo feito pela Revista de Conhecimento
Multidisciplinar, Núcleo do Conhecimento, em 2018, avaliou e comparou as
variações mensais de preços do boi gordo e da carne de frango em um período
de 10 anos, entre julho de 2007 e junho de 2017, obtendo dados do CEPEA
(Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - Esalq/USP). A conclusão
do estudo demonstra que 71%, aproximadamente, da variação do preço da carne
de frango pode ser explicada pela variação do preço do boi gordo.
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4.2 Expectativas do Setor
Para a avicultura, segundo a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), a
expectativa para a produção de carne de frango em 2021 é de alcançar a marca
de 14,5 milhões de toneladas, representando um aumento de 5,5% comparado
aos números esperados para o ano de 2020. Tal aumento seria um reflexo de um
maior consumo interno de 6,5% e de um bom ano para as exportações. Já para a
produção de ovos, o desempenho esperado era de manutenção da quantidade
sendo produzidos 56,2 bilhões de unidades em 2021.
Ademais, para 2022 é esperado que o consumo de frango esteja em alta e
representem 51% do consumo de carnes no Brasil. Logo, a expectativa do
consumo brasileiro é de 10,54 milhões de toneladas de carne de frango segundo
o USDA (Departamento de Agricultura dos EUA), tal aumento é explicado pela
retomada das atividades, melhora da situação econômica e também pela busca
de fontes de proteína mais baratas, principalmente frango e ovos. Portanto, dado
o aumento da demanda doméstica, global e alta dos preços das rações é
esperado que os preços da carne de frango permaneçam elevados tanto no final
do ano de 2021 quanto no ano seguinte.
Ainda de acordo com a USDA, o Brasil terminará 2021 com 4,05 milhões de
toneladas exportadas de frango, representando mais de 28% de toda a sua
produção. E para 2022, a expectativa é de que o setor continue se beneficiando
do real desvalorizado e das altas demandas globais para manter as exportações
do setor da avicultura elevados.
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4.3 Aumento no Consumo de Ovo e Frango
A carne de frango e os ovos são considerados alimentos fonte de proteína
secundária, ficando em segundo plano em relação a carne vermelha bovina.
Porém, com a chegada da crise tanto sanitária como, principalmente, econômica,
a população brasileira passou a consumir mais essas fontes secundárias.
Devido a baixa oferta de carne bovina no mundo, houve um aumento na
quantidade de exportações desse tipo de carne pelo Brasil; o que, juntamente
com o aumento no preço dos insumos para a produção dessa carne, como farelo
de soja, causou um aumento nos preços internos desse tipo de carne. Para
escaparem dessa alta e tentarem diminuir o preço por pouca demanda, os
consumidores, afetados pelo desemprego e pela crise econômica, agravada pela
pandemia, optaram por consumirem ovos e carne de frango, as proteínas
secundárias. Por isso, houve um aumento de 6,5% no consumo de carne de
frango no Brasil, e um aumento de 9,1% no consumo de ovos em 2020, chegando
a 251 ovos por pessoa, com a expectativa de passar para 260 ovos por pessoa no
ano de 2021.
Porém, essa troca no consumo logo não será uma escolha fácil. Pela maior
demanda e pelo aumento no preço dos insumos da produção tanto do ovo
quanto da carne de frango, os preços desses dois produtos tendem a aumentar
na ponta da cadeia produtiva, para o consumidor.
Comparando os três produtos citados, é possível apontar diferentes razões para
o aumento no preço desses produtos. Para a carne bovina, o principal fator é o
aumento na exportação desse produto, fazendo com que, para tornar vantajoso
o comércio interno desse produto para os produtores, o preço deve aumentar. Já
para o ovo e para a carne de frango, o principal responsável pelo aumento no
preço é a alta no custo de produção de ambos: segundo a Embrapa, o custo de
produção do frango no geral subiu 52,3% nos últimos 12 meses.
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5 Inovações
5.1 Tecnologias utilizadas
Hoje vivemos na época da digitalização da sociedade, desde relacionamentos até
processos produtivos inteiros. Muita dessa digitalização é vista na agricultura,
como máquinas que atuam no campo totalmente robotizadas e controladas
remotamente, capacidade de obtenção de informações das produções em tempo
real por análises digitalizadas, entre outros exemplos. E essa nova tendência
também tem alterado o cenário produtivo não só da avicultura como também da
pecuária no geral.
Alguns exemplos de tecnologias utilizadas pelos produtores de aves são o uso de
Big Data, grande quantidade de dados sobre a produção armazenados na nuvem,
para melhorar o gerenciamento e o diagnóstico da produção; galpões totalmente
monitorados e controlados pelos produtores, apresentando não só sensores e
câmeras especiais que geram imagens que permitem acompanhar e melhorar o
desenvolvimento das aves a partir da identificação de falhas na produção, de
análises de comportamento (estresse) e dos excrementos das aves, como
também um controle artificial do ambiente (temperatura, umidade, ventilação,
luminosidade e gases) para maximizar a produtividade.
Essa busca por maior produtividade a partir de novas tecnologias traz
consequências. A constante procura e adesão dessas tecnologias nas produções
ocasiona um avanço tecnológico que permite um aumento na produção, na
sustentabilidade da produção e na lucratividade dos produtores, além de aliviar a
necessidade de trabalho manual pelas empresas e cooperativas. Além do mais,
incentiva o desenvolvimento tecnológico no setor, trazendo para as produções,
tecnologias importadas ou desenvolvidas no país.
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5.2 Inovações no setor
A produção de aves vem crescendo no Brasil e no mundo, porém a um custo: o
setor de produção avícola é muito observado e estudado pela sua grande
produção, seu uso de recursos naturais e sua relação com as alterações
climáticas globais. Visando tornar esse setor mais sustentável, muitos medidas
são tomadas e discutidas por aqueles que representam-a, como a renovação do
compromisso do IPC (International Poultry Council), um conselho mundial
formado pelos maiores países produtores de carne de frango do mundo, com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU; ou como os conselhos dados
pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas empresas) para a
produção mais sustentável da avicultura, servindo tanto para os produtores
brasileiros quanto para os produtores estrangeiros: utilização de fontes de água
sustentáveis, não poluição dessas fontes de água, planejamento adequado do
uso do solo, manejo planejado de resíduos da produção, entre outros.
Uma grande preocupação dos produtores de aves é a alimentação saudável e
completa do animal para um bom crescimento e reprodução, porém não se
pensava muito nos dejetos da produção. Agora, visando uma menor
contaminação do solo, os produtores estão preocupados também com a
alimentação do animal de forma que esse se alimente bem e não elimine muito
fósforo em seus excrementos. Para isso, estão utilizando uma enzima chamada
fitase, uma enzima que melhora a absorção de fósforo pelas aves, de forma que,
os excrementos desses animais não apresentem grande quantidade de fósforo,
consequentemente, não contaminando o solo.
Novas tecnologias também prometem revolucionar a avicultura. O uso conjunto
do controle total das áreas de produção, já muito difundido entre os grandes
produtores, com a tecnologia de realidade aumentada, tecnologia em ascensão
que permite a visualização do mundo real em detalhes a partir de câmeras e
conexão com a internet, promete revolucionar as assistências veterinárias; a
integralização da tecnologia de blockchain na cadeia produtiva da avicultura
também promete revolucionar não só a transparência com o consumidor como
também a relação e comunicação entre produtor-consumidor.
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Há várias outras inovações interessantes que podem trazer benefícios para a
avicultura e seus associados, seja no faturamento, seja no desenvolvimento
sustentável, seja na melhor oferta de produtos de qualidade aos consumidores,
entre outros.
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